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EDITORIAL

 Conversar, simples assim. Uma das ba-
ses da colaboração entre projetos. Até pare-
ce que estamos abordando temas ultrapas-
sados, retrógrados, de uma época em que as 
barreiras ao desenvolvimento eram outras. 
Contudo, esse tema nunca foi tão atual, 
quanto mais se avança na integração de ca-
deia produtiva, mais forte é a dependência 
de uma efetiva colaboração das redes sociais 
envolvidas, a comunicação intra ou interor-
ganizacional e seus resultados são elemen-
tos que dão sentido às escolhas pessoais fei-
tas nas atividades de sua responsabilidade. 

Sem dúvida, a comunicação precisa ser 
gerenciada, mas é necessário saber o que 
exatamente precisa ser coordenado. Com-
preender o impacto e barreiras que podem 
ser geradas quando não adequada a cada 
contexto. Não basta restringir ou amplifi car 
os meios de comunicação a um processo 
colaborativo que exige trabalho em equipes, 
ou apenas formalizá-la gerando documen-
tação para todos os passos executados e 
fazê-la circular entre as equipes do projeto, 
é muito mais ampla e dinâmica essa busca 
por efetividade na comunicação. O proble-
ma está em fazer com que as pessoas cer-
tas se comuniquem. É preciso conhecer as 
dependências dos subsistemas envolvidos 
para criar uma comunicação mais intensa 
nesses relacionamentos mais prioritários. E 
ao mesmo tempo incentivar nessas equipes 
a diversidade e amplitude da comunicação 
para torná-la mais rica, entretanto, não a 
ponto de permitir uma perda de sintonia 

entre seus membros, porque os termos 
usados já não fazem o mesmo sentido para 
alguns deles. Chegando até a perda de con-
fi ança sobre o valor da informação. 

A conversa é um elemento base da 
comunicação, que por sua vez é a base da 
colaboração e esta, um item essencial para 
parcerias/alianças em projetos. Considere 
que os projetos complexos apresentam uma 
dependência de alianças e parcerias para se-
rem realizados, justamente porque são ca-
racterizados pelo alto número de variáveis 
e inúmeras correlações. Demandando uma 
ampla rede de colaboração para apresentar 
uma solução factível para um problema. Ou 
seja, há uma rede social enorme que atua 
em projetos, tanto interna quanto externa-
mente à organização. O desafi o está em 
estabelecer uma colaboração efetiva nesse 
cenário, compreender os comportamentos 
das pessoas nesses processos de comunica-
ção, suas barreiras, seus impactos e, assim, 
estruturar interações mais produtivas nos 
projetos. Para entender melhor as infl uên-
cias desse assunto em projetos e especial-
mente como lidar com situações desse tipo, 
publicamos nesta edição quatro artigos que 
permeiam o tema.

No artigo Percepção Sociométrica:  Pro-
movendo  Colaboração Através de Senso-
res, do  Dr. Ben Waber, é apresentado um 
dispositivo para auxiliar no mapeamento 
de comportamentos gerados pelas comuni-
cações entre pessoas durante seu trabalho. 

Identificando pontos de tensão e seus impactos. Um estudo pre-
miado em Harvard, que se demonstrou muito útil para identifi car pa-
drões de comunicação e sociais das pessoas nas empresas, compreen-
der situações que difi cultam seu bom desempenho, e, assim, sugerir 
ajustes em ambientes,  processos de trabalho e formas de interações 
entre alguns tipos de pessoas e funções.

O artigo Conversas - O fator-chave para o gerenciamento de 
projeto discute a efetividade da comunicação, considerando-a como 
um fenômeno ontológico e as relações conversacionais como base 
de construção da comunicação. O estudo aponta que não compre-
ender e dominar as competências conversacionais é um fator de 
fracasso em projetos, por exemplo, o de escutar de uma forma mais 
efetiva, o de saber pedir, o de expor produtivamente, o de estabele-
cer e restabelecer compromissos, etc. 

  Os Paradoxos das Parcerias - Um estudo de caso sobre cola-
boratividade interorganizacional em projetos de infraestrutura é 
um artigo que apresenta três contradições nos processos iniciais de 
colaboração ao estabelecer uma parceria em um projeto. Entre os 
paradoxos, a questão da colaboração só fazer sentido se for para de-
terminar o que é meu;  outro paradoxo é o senso sobre sincronismo 
de tempo entre as partes distorcido conforme interesses particula-
res;  e, por último, a informalidade dos processos como elemento de 
fomento da colaboração.

Gerente de Projetos e o Estresse, cada vez mais presente no 
modelo de trabalho atual, o estresse tem sido atenção de estudos em 
várias áreas, provocando distúrbios físicos e psicológicos nos profi s-
sionais, especialmente em projetos em que a percepção de execução 
versus tempo é acentuada.  Entender suas fontes e equilibrar suas 
tensões podem surpreender os resultados das equipes, o gerente de 
projeto pode ser o agente dessa atenuação inteligente – relaxação 
em prol de melhores resultados.
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